Jubileumsprogram
16.30

Konsthallen

Vernissage, Mästareutställning. (se nedan)

18.30

Royal

Regional konferens om konst- och webbtidningen Volym

20.00

Hotell Kramm

Jazzkväll med Daniel Forsberg och PTO Connection

19.00

Royal

Helmer Osslund – från Abisko till Paris, ﬁlm av Per Grimell som
också medverkar. Inledning med kortﬁlm av Maria Lagerborg.

7-14/5 Konsthallen

Mästarutställning med kända mästare från 40-,50- och 60-talet.
T.ex. X-et Erixson, Karl Kylberg, Evert Lundqvist, Picasso, Miro,
Matisse m ﬂ ur Kramfors kommuns konstskatt.

19.00

Royal

Pollock, en spelﬁlm om den berömde amerikanske konstnären
Jackson Pollock. Inledning med kortﬁlm av Janne Björkman.

11.00

Konsttältet

Alla är med och skapar konst. Här har alla som vill möjlighet att
vara med och tillsammans skapa en jättetavla. Konsttältet öppet
lör-sön 11.00–16.00 övriga dagar 11.00 – 18.00 t.o.m 12 maj.

12.00

Konsthallen

Vernissage 2, Mästarutställning (se ovan).

14.00

Gallerian

Norrdans med scener ur dansföreställningen Windows.

18.00

Hotell Kramm Bankett med underhållning av Nylands Järn.

11.00

Royal

18.00

Hotell Kramm Pianobar med Hans-Olov Furberg. Njut av en god middag i härlig
restaurangmiljö.

19.00

Royal

Big Eyes – Makarna Keanes skapar på kort tid ett imperium av
storögd konst. Avslöjandet om att dessa populära porträtt inte alls
målats av Walter, utan av Margaret, slår ned som en bomb inom
konstvärlden. Kortﬁlm av Björn Ola Lindh inleder.

18.30

Royal

Konst men falsk – Heléne Andersson f d kriminalinspektör har
jobbat med att avslöja konstförfalskningar. Här får vi
följa med hur ett av de större bedrägerierna nystades upp.

20.00

Hotell Kramm Alice Babs, mamma & idol med Titti och Erling.

12.00

Konsttältet

Försäljning av tavlor ur jättekonstverket – De tavlor som målats av alla
kramforsbor. Behållningen går till skolan i Kramfors kommun för att
främja konsten i utbildningen.

11.00

Konsthallen

Årets konstdagar – Jubileumsveckorna avslutas med
konstdagarna där amatörer och professionella konstnärer
och konsthantverkare ställer ut och säljer sina alster.

Tavlera om – Konstauktion med många verk under klubban.
Visning 10.00.

Bankettbiljetter, jubileumsdokumentation och konsttryck av Olle Gustafssons ”Hösten” säljs av Kramm.
Håll dig uppdaterad genom vår hemsida kramforskonstforening.org
Kramfors konstförening förbehåller sig rätten att ändra i programmet om så skulle behövas.

Klockestrands
SÅG & HYVLERI

